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ملخص: 

ي�سعى البحث اإىل اإ�سقاط القناع عن وجوه العوملة اللغوية والثقافية، ويتو�سل لتحقيق 
هذا الهدف املحوري با�ستهالل يوؤكد على العالقة احلميمة بني اللغة والهوية القومية، ثم 
اأيدولوجية و�سيا�سية متباينة ، ويقف البحث  ي�رصع ببيان تعريفات العوملة وفق م�سارب 
على مفا�سل ال�رصاع اللغوي العاملي، وي�ستعر�ص واقع اللغة االجنليزية وواقع اللغة العربية 
بني االأنا واالآخر، وير�سد جتليات العوملة يف اللغة العربية يف ثالثة م�سارات، االأول: تعليم 
اللغة االجنليزية لالأطفال. والثاين: التعليم يف اجلامعات بو�ساطة اللغة االجنليزية. والثالث: 

دور و�سائل االإعالم وبخا�سة القنوات الف�سائية. 



363

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

Abstract: 
This research tries to reveal the mask from the linguistic cultural 

globalization faces. It hopes to achieve this main purpose by creating a strong 
relationship emphasizing the intimate relation between the language and the 
national identity. Then it starts by clarifying the globalization definitions 
according to different political and ideological schools. It stands also on 
the junctions of the internalional linguistic struggles. It also investigates the 
status of both languages (English and Arabic) between the sey and the other. 
Finally, the research shows the effect of globalization on the Arabic language 
in three directions. The first is in teaching English language to children, the 
second in using English as a medium of instruction in the universities and the 
third in the role of mass media especially the satellite channels.  
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اللغة واهلوية: 
اأو  العربي  بالل�سان  الناطقني  بني  التوا�سلية  الغاية  يف  تنح�رص  ال  اللغة  اأهمية  اإن 
بالقول اإنها وعاء الفكر العقدي والثقايف، اأو اإنها اآلية تفكري واإبداع فح�سب، واإمنا اخلطورة 
يف اأهميتها اأنها هوية تختزل ما�سي االأمة مبوروثها احل�ساري وال�سيادي، وتقرتن قوتها 
بقوة اأبنائها وجت�سد حا�رصها من خالل العالقة اجلدلية بني هوان اأبنائها و�سعفها وت�سري 
ه هو نف�سه  اإىل ماهية الغد، اإذ اإن »الهوية ذلك االإح�سا�ص الداخلي املطمئن لالإن�سان على اأنرّ
ه من�سجم مع نف�سه با�ستمرار مهما تعددت واختلفت املكانات  يف الزمان واملكان، وعلى اأنرّ
املحيط  الذين ميثلون  االآخرين  عليه من طرف  به مبا هو  ه معرتف  اأنرّ وعلى  االجتماعية، 
للهوية  الفهم  هذا  ولعل   .)1( والدويل«  واالإقليمي  املحلي  والثقايف  واالجتماعي  املادي 
اللغوية كان ملهما ملحمود دروي�ص يف جداريته حينما ربط بني �سياع اللغة واملوت، فهو 
يرى »اأن املوت هو موت اللغة وعدم القدرة على النطق حني كتب على ورقة الطبيب، لقد 
فقدت اللغة اأي مل يبق مني �سيء«.)2( ويوؤكد ذلك اأي�سًا الفيل�سوف االأملاين )فيخته( بقوله:  
)اأينما توجد لغة م�ستقلة توجد اأمة م�ستقلة لها احلق يف ت�سيري �سوؤونها واإدارة حكمها( )3(، 

وال يتجاوز الواقع العربي ال�سيا�سي �سدى قول الفيل�سوف )فيخته( . 
اأثناء غزوه مل�رص  اللغة والهوية هي التي دفعت كرومر  وهذه العالقة الع�سوية بني 
لو�سع »خطة تعليمية ت�ستهدف اإبعاد العربية عن ميدان التعليم، وي�ستبدل بها لغة قومه« )4( 
وهي التي حفزت اأقطاب اال�ستعمار على تفريغ اللغة العربية من مقوماتها »الأن امل�ستعمر 
اأدرك اأن اللغة القومية ت�سدرّ االإن�سان العربي اإىل قومه، وتربة وطنه، وتربي فيه �سخ�سيته 
اللهجات  انت�سار  وت�سجيع  امليرّتة،  اللغات  اإحياء  فكان  واالنتماء.  العزة  وم�ساعر  القومية، 
املحلية، وتعزيز ا�ستعمالها يف احلياة العامة والر�سمية، واتهام العربية بالق�سور والعجز 

وعدم القدرة على مواكبة روح الع�رص« )5( . 

حول تعريف العوملة:
ما زال املفكرون وال�سيا�سيون خمتلفني على مفهوم العوملة الختالف م�ساربهم الثقافية 
وتباين دوافعهم الذاتية، ويقت�سي اجتاه البحث اأن نحدد مفهوم العوملة الذي يتناغم مع 
التحديات التي تواجه واقع اللغة العربية، ومن اأجل حتديد املفهوم ينبغي اأن ن�ستبعد بع�ص 
املقوالت التي ت�سعى اإىل ت�سويق العوملة، واأن نحذر من املفاهيم االإغرائية، ولهذا ال نطمئن 
فيه كل  ي�سرتك  العاملية، وما  ال�سيء طابع  »اإك�ساب  اأنها:  للعوملة على  العام  املنظور  اإىل 
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الذين  ؛ الأن  الب�رص«)6(  �سعادة  اإىل  العامل املف�سي  اأ�سكال توحد  �سكاًل من  النا�ص باعتباره 
يقفون خلف برامج ت�سويق العوملة ال ي�سعون يف ح�ساباتهم ال�سيا�سية واالقت�سادية االأمن 
والغذاء جلميع الب�رص، واإمنا ت�سخري جميع الب�رص ل�سعادة فئة من الب�رصية متتلك عوامل القوة 
ها توحيد طريقة  املطلقة لفر�ص اإرادتها من منظور م�ساحلها. وال جند طماأنينة بالقول »اإنرّ
اأن  اأو االأنا ينبغي  التفكري والنظر اإىل الذات واإىل االآخر واإىل القيم« )7( ، الأن مفهوم الذات 
ينطلق من االإرث احل�ساري بعيداً عن معطيات الواقع الذي يتحكم به االآخر، والأن مفهومنا 
لالآخر ينبغي اأن ينبع من فهمنا اخلا�ص ال من روؤية االآخر لنف�سه. وال يهدئ من روعنا من 
يرى اأن العوملة »ال تهدد الهوية اأو الهويات الثقافية بالفناء اأو التذويب، بل تعيد ت�سكيلها اأو 
تطويرها للتكيف مع الع�رص« )8( ؛ الأن الت�سكيل اأو التطوير اإذا مل ي�ستمد اآلياته من مقومات 
ال�سخ�سية العربية، واإذا مل تتوافق مقت�سيات التح�سني والتطوير مع ن�سيج امل�سلحة القومية، 

فان مقولة التكيف مع الع�رص �ستذوب يف مطالب االآخر. 
واعتماداً على املعطيات ال�سيا�سية، وما تفرزه من وقائع ثقافية ولغوية، فان املفهوم 
الذي ين�سجم مع الواقع الثقايف واللغوي هو اأن العوملة »ا�سطباغ عامل االأر�ص ب�سبغة واحدة 
واالجتماعية  االقت�سادية  اأن�سطتها  وتوحيد  فيها،  يعي�ص  من  وكل  اأقوامها،  �ساملة جلميع 
والفكرية من غري اعتبار الختالف االأديان والثقافات واجلن�سيات واالأعراق«)9(. وال يخفى 
اأنها �سبغة اأمريكية ال تعرتف بخ�سو�سية االأطياف العقائدية اإال بقدر ما يخدم م�ساحلها 
العليا، ولهذا دعت يف غري منا�سبة اإىل تغيري اخلطاب الديني يف املناهج الدرا�سية االإ�سالمية، 
وال تقر بالتعددية الثقافية -التي تعد �رصطًا مو�سوعيا للتكامل احل�ساري االإن�ساين– اإال 
مبقدار ما ين�سجم مع م�رصوعها الثقايف الذي يخفي بريقه االإن�ساين مثاقفة �سلبية ال حترتم 
اختالف االأجنا�ص واالأعراق، وكيف ميكن اأن متتلك ثقافة احرتام العرق االآخر، وهي التي 
قامت على اأنقا�ص عرق اآخر وهو الهنود احلمر؟ وما زال �سدى عبارة ريت�سارد نيك�سون »اإن 
اهلل مع اأمريكا، اإن اهلل يريد اأن تقود اأمريكا العامل« )10( يرتدد يف كل الت�رصيحات الفرعونية 
لالإدارة االأمريكية، وعليه فان من الي�سري اأن نتفهم من يرى اأن العوملة هي »اال�ستالب الثقايف 
للثقافات  االحتقار  �سوى  يكنرّون  ال  وفال�سفتها  العوملة  واأنبياء  الوطنية  الهوية  وتدمري 
االأخرى غري الغربية، وهم ي�سفونها باأنها مناق�سة للتقدم وللعلم )11( وال منلك اإال الت�سليم 
على  القائمة  االأمريكية  واالأهداف  ين�سجم  وعقولهم مبا  الب�رص  تغيري طرائق  العوملة«  بان 
احتكار ال�سوق، والتحكم بالعامل اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وثقافيًا من خالل مقولة: »نحن نختار 

لك ودعنا نفكر نيابة عنك، وا�ست�سلم الأمرنا تكن يف اأمان من القتل« )12( . 
العاملية  بني  نفرق  اأن  بنا  يح�سن  املفاهيم  تلقي  يف  الروؤية  و�سوح  اأجل  ومن 
للتعمية  اأو  نية  اأنها عاملية بح�سن  العوملة على  ت�سويق  اإىل  ي�سعى  الأن بع�سهم  والعوملة، 
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بني املفهومني، وما يحفزنا اإىل التفريق بينهما اأن حتديد مفهوم امل�سطلح اأ�سحى مطلبا 
ينبغي  التي  الثقايف  التلوث  من  حالة  اإىل  حتما  يوؤدي  املفاهيم  بني  اخللط  الأن  ثقافيا 
الع�سكرية  القوة  �رصا�سة  للعوملة  اجلديدة  املعاين  حتمل  »اإذ  اأعرا�سها  من  واحلذر  عالجها 
اأب�سع �سورها؛ يف حني حتمل معاين  واالقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية يف 
العاملية احلوار احل�ساري بني الثقافات، وتبادل النظرات واخلربات واالإجنازات العلمية مبا 
)الف�ساء املتعلق  ال�سيرباين  الب�رصية جمعاء يف ف�ساء املعرفة  يعود بالفائدة واخلري على 
ب�سبكات احلا�سوب( الذي ال حدود له، واالأكرث انفتاحًا وفهمًا واعرتافًا باالآخر وبقناعاته، 
اأخ االإن�سان واأن  اأن االإن�سان  وبخ�سو�سيته، فالعاملية توؤالف بني الب�رص من خالل مفهوم 
ثقافات ال�سعوب، وعقولها تتالقح فيما بينها، وتتفاعل من خالل احلوار واملثاقفة، ولي�ص 

من خالل العدم واالإلغاء«)13( . 
وما اأكرث املداخل التي تت�رصب منها املفاهيم مب�سميات خمتلفة، فال يخفى اأن بع�ص 
املفاهيم حينما تقدم مب�سمياتها احلقيقية فان املتلقي ينفر منها، اأما حينما تنتحل ا�سما 
اآخر فقد يحدث اختالف يف موقف املتلقي، فخطورة العوملة تكمن يف اأنها »تهاجم من كل 
اجتاه، ومتلك ا�سرتاتيجيات حاذقة، وو�سائل تقنية هائلة، وتبدو مثل �سبح ال ميكن حتديد 
موقعه، وم�سار حركته بي�رص«. وبهذا فهي تختلف عن اأمناط الغزو الثقايف التقليدية، والتي 
كان من املمكن ر�سدها ب�سهولة مع تعيني االأر�ص التي تنطلق منها واجتاهاتها، وجماالتها 

احليوية التي تعمل فيها )14( . 
البعد جهابذته  فلهذا  للعوملة  ال�سيا�سي  البعد  عن  نتجاوز  اأن  البحث  ويقت�سي هدف 
الذين ما انفكوا ي�سوقون العوملة ال�سيا�سية وفق روؤى خمتلفة ومتناق�سة، واأن نتعمد اإغفال 
العوملة  يف  خالفهم  يقل  ال  اخت�سا�سيون  كذلك  البعد  فلهذا  للعوملة،  االقت�سادي  البعد 
للبحث  الرئي�ص  ال�سيا�سي، و�سنحر�ص على املحور  التيار  اأ�سحاب  االقت�سادية عن خالف 

وهو عالقة البعد اللغوي والثقايف للعوملة باللغة العربية. 
الصراع اللغوي العاملي:

لي�ست اللغة العربية هي الهدف الوحيد ملروجي اللغة االجنليزية، بل اإن كل اللغات غري 
االجنليزية اأهداف مر�سودة ومعلنة، �سواء اللغات القادرة على املناف�سة مبا تتمتع به يف 
الوقت احلا�رص من خمزون علمي وتقني و�سيا�سي كالفرن�سية واليابانية وال�سينية والفار�سية 
اأن تكون قادرة على املناف�سة مبا يتمتع به ما�سيها من  التي ينبغي  اللغات  اأو  وغريها، 

خمزون ح�ساري �سكل رافداً ل�رصايني ح�سارات كثرية ونق�سد هنا اللغة العربية. 
اأكرث �ساحات ال�رصاع اللغوي �سخونة هي ال�رصاع اللغوي االإجنليزي الفرن�سي  ولعل 
. يقول كلود اأجيج Claude Hagége: »يف الواليات املتحدة ال مير الدفاع عن االإنكليزية 
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عرب ال�سلطة ال�سيا�سة، فمن اأجل دعم اللغة تقرتح املوؤ�س�سات اخلا�سة يف اأغلب االأوقات على 
اجلامعات االأجنبية اإبعاد الفرن�سية من التعليم يف جامعاتهم« )15( . ورداً على هذا التوجه 
االأمريكي اتخذت فرن�سا اإجراءات وقائية حلماية اللغة الفرن�سية وتعزيز م�رصوعها الثقايف 
التاأليف  يف  الفرن�سية  غري  وامل�سطلحات  املفردات  ا�ستخدام  مينع  قانون  �سنِّ  خالل  من 
وفر�ست  وامل�رصوبات،  املاأكوالت  اأ�سماء  يف  وحتى  واملحا�رصات  واملقاالت  واالأبحاث 
القانون، وثمة هيئة ملتابعة  اإىل )3500( دوالر على من يخالف هذا  غرامة مالية ت�سل 
تنفيذ هذا القانون با�سم )الرابطة العامة مل�ستخدمي اللغة الفرن�سية(. ومل ياأخذ جمل�ص النواب 
�سينعك�ص  واأن جتنبها  باأن بع�ص امل�سطلحات عاملية،  الفرن�سي باعرتا�سات املعرت�سني 
�سلبيًا على م�ساركات العلماء الفرن�سيني يف املوؤمترات الدولية، ولذلك ي�رص الفرن�سيون مثاًل 
على ا�ستعمال م�سطلحي )�سيدا( و )اأرديناتور( بدل )اإيدز وكمبيوتر( ، على الرغم من انت�سار 
هذين االأخريين عامليًا. وقد وعدت )فرن�سا( باإلغاء )16( مليار فرنك من الدين على دول 
الفرن�سية يف احلكومة  الدور املتفوق للغة  الدول يف �سمان  اأن ت�ستمر تلك  اإفريقية مقابل 
وباإ�رصاف  الفرن�سية،  اللغة  فرن�سا )52( جمعية حلماية  اأن يف  والتعليم. ومما يجدر ذكره 
الرئا�سة الفرن�سية، كما قامت مثل هذه احلمالت حلماية اللغة القومية يف كل من اأندوني�سيا 

و�سنغافورة ) 16( . 
وقد جت�سد البعد القومي للغة لدى الرئي�ص الفرن�سي جاك �سرياك الذي ان�سحب من موؤمتر 
البنك  الفرن�سي اغرين�ست �سيليريغ، رئي�ص  االأوروبي يف بروك�سل، عندما قدم  قمة االحتاد 
املركزي االأوروبي، تقريرا اقت�ساديا للموؤمتر، حتدث فيه باالإجنليزية. قاطعه، بعد اأول جملة، 
�سرياك، وقال له: »ملاذا بحق ال�سماء تتكلم االإجنليزية؟« اأجاب »الأنها اأ�سبحت لغة االقت�ساد 
العاملي«، لكن �سرياك مل يقتنع، وخرج مع بقية الوفد الفرن�سي من القاعة، ومل يعودوا اإال بعد 
اأن غري �سيليريغ اإىل الفرن�سية. )17( اإن هذا املوقف من رئي�ص دولة يج�سد التكامل بني القرار 
الفرن�سي كراهية للغة  الرئي�ص  القومي، وال يحمل موقف  اللغوي  ال�سيا�سي امل�ستقل والبعد 
اأال يدعونا هذا  �سيا�سية.  انتماء وطنيا و�سيادة  للغته، ولكنه يحمل  االجنليزية وال تع�سبا 
املوقف الوطني اإىل املقارنة بينه وبني كثري من الروؤ�ساء العرب الذين يت�سابقون باعتالء 
املنابر الدولية واملحلية وال يجيدون اإال اللغة االجنليزية، واإذا حتدثوا بالعربية الف�سيحة 
ظهر اللحن يف كل م�ستويات النظام اللغوي، وقد يفرون من الف�سيحة اإىل العامية التي تعجز 

عن النهو�ص مبقت�سيات اخلطاب ال�سيا�سي. 
املفردات وامل�سطلحات  ا�ستخدام  اإيران من منع  به  اأي�سًا ما قامت  القبيل  ومن هذا 
غري الفار�سية يف االإذاعة والتلفاز بعد اأن زودت العاملني يف حقل االإعالم بامل�سطلحات 
اللغوي  االنتماء  بني  الربط  يقت�سي  اآخر  موقف  وهذا  االأجنبية،  تلك  عن  البديلة  الفار�سية 
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والثقل ال�سيا�سي. اأما الدعاية للغة القومية والرتويج ال�ستخدامها فلدى احلكومة االأملانية 
ق�سم لرتويج اللغة االأملانية، ويخ�س�ص حوايل )5000( مليون مارك اأملاين لهذا الغر�ص، 
العاملي؟  امل�ستوى  على  العربية  اللغة  لرتويج  املهدور  العربي  املال  من  يخ�س�ص  فكم 
ولنطرح الوجه االآخر لل�سوؤال ذاته: كم يخ�س�ص من املال العربي الإف�ساد اللغة العربية على 
الوكالة  هذه  وفرت  وقد  االإيرلندية.  اللغة  وكالة  )اإيرلندة(  اأن�ساأت  كما  املحلي؟   امل�ستوى 
اأموااًل �سخمة لعالج املواقف من االإيرلندية عن طريق حملة دعاية بداأت يف العام 1978 
مت احلملة وكالُة اإعالن حول  يف ال�سحافة واالإذاعة والتلفزة وبلوحات االإعالنات، وقد َنظَّ
التي  )اليونان(  فعلته،   ما  القبيل  هذا  ومن  كياننا«.  من  جزٌء  »لغتنا  هو  رئي�ص  مو�سوع 
طورت لغتها باإدخال )نظام الكتابة الرتيبة( الذي خف�ص زمن الكتابة بن�سبة 35%، واأمكن 
نف�سها  املتحدة  )الواليات  اأن  للنظر  والالفت   .)18( كبري  ب�سكل  االأم  اللغة  تعلم  زمن  تقليل 
االإ�سبانية  اأجل رف�ص قرار تعليم  الطاقات من  العرقية والدينية« ح�سدت كل  »بتعددياتها 
يف املراحل االأولية يف مدار�ص كاليفورنيا عام 1994م. بل اإنها رف�ست اأي�سا تغيري نظام 
قواعد اللغة االجنليزية ليتوافق مع طريقة املواطنني ال�سود »Ebonics«، وهم فئة كبرية من 
ال�سعب االأمريكي نف�سه.( )19( . فاأمريكا ترف�ص تعليم لغة اأجنبية للمرحلة االأ�سا�سية ومعظم 
اأ�سحاب القرار الرتبوي العربي ي�رصون على تعليم االجنليزية للمرحلة االأ�سا�سية وبخا�سة 

لل�سف االأول االأ�سا�سي، ويدافعون عن قرارهم ويتفاخرون به. 
واقع اللغة االجنليزية:

اإىل  اأ�سحابها  العربية و ي�سعى  للغة  اللغة املناف�سة  اللغة االجنليزية هي  وملا كانت 
تتويجها على عر�ص اللغات االأخرى لتكون اللغة الوحيدة للعلم والفكر واملعرفة، فانه من 
املفيد اأن نقف على واقع اللغة االجنليزية، وعلى جهود اأ�سحابها وترحيب تابعيها وت�سفيق 

حمبيها، وتوج�ص القاب�سني على لغتهم يف زمن اجلحيم االأمريكي. 
يتمثل الهدف امل�ستقبلي للعوملة بتحويل العامل اإىل قرية كونية مبوا�سفات اأمريكية، 
اإىل لغة  العامل  التقني والثقايف »واإذا حتول  للتوا�سل  القرية من لغة م�سرتكة  وال بد لهذه 
والبحث  االقت�ساد  لغة  وهي  احلال،  بطبيعة  االإجنليزية  �ستكون  اللغة  هذه  فاإن  م�سرتكة 
والتكنولوجيا، واإذا كان يتحرك مبعايري م�سرتكة يف جمال االأمان والنوعية... ف�ستكون هذه 
املعايري اأمريكية... اأما القيم فتكون قيمًا يرتاح لها االأمريكيون... هذه لي�ست جمرد تطلعات 
ال جدوى منها، فاللغة االإجنليزية تربط العامل يف جماالت االت�ساالت واملوا�سالت« )20( 
والالفت يف انت�سار االإجنليزية هو �سيطرتها على ال�سبكة العنكبوتية، »فح�سب االإح�ساءات 
االأخرية جند اأن 88 باملائة من معطيات االإنرتنيت تبث باللغة االإجنليزية مقابل 9 باملائة 

باالأملانية و 2 باملائة بالفرن�سية و 7 باملائة يوزع على باقي اللغات« )21( . 
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واقع اللغة العربية بني األنا واآلخر )الثقافة العربية بني األصالة 
واالغرتاب(: 

يج�سد ما تقدم االإجراءات الوقائية والدفاعية التي اتخذتها الدول امل�سار اإليها حلماية 
لغاتها القومية، ومواجهة اللغة االجنليزية التي ت�سعى اإىل ب�سط نفوذها يف اأوطان اللغات 
االأخرى، فماذا نحن فاعلون جتاه لغتنا التي اأ�سبح حماها مباحًا يف غري مكان من الوطن 

العربي، ويف غري جمال؟ 
ينبغي اأن نعاين اللغة العربية من منظور االأنا من جهة بهدف الك�سف عن امل�ساحلة 
الذاتية مع اللغة، وما يعرتيها من مواقف م�سبعة باجلهل والتاآمر واالن�سالخ عن ج�سد اللغة 
االأم، ومن منظور االآخر من جهة اأخرى بهدف بيان موقف االآخر من اللغة العربية. والالفت 
يف هذين املنظورين اأن كليهما ينطوي على مفارقة، فمعاينة اللغة العربية من منظور االأنا 
ة  ت�سكل ثالوثا، ففريق يدعو اإىل »التغريب واالرمتاء يف اأح�سان اللغة االأجنبية الغربية، وحجرّ
ها اللغة املتطوِّرة، واحلاملة للواء التقدرّم واالزدهار، واملحتوية للح�سارة  اأ�سحابه يف ذلك اأنرّ
الراقية« )22( ، و »فريق االأ�سالة الذي يدافع عن لغة ع�سور االحتجاج، وقد يتناول ويقبل 
بع�رص احتجاج جديد يف اللغة م�سطلحًا ومعجمًا... ويوجد اإىل جانب الفريقني طائفة ثالثة 
ك  التم�سرّ املا�سي واحلا�رص وت�رصُّ على  واالعتدال، وتنادي بامل�ساحلة بني  التوفيق  توؤثر 
العلم واحلا�سوب وال�سورة، وغري  ها تعي�ص يف ع�رص  اأنرّ اأن تن�سى  بالهوية واالأ�سالة، دون 
ذلك من منتجات التكنولوجيا« )23( ، اأما الفريق االأول –دعاة التغريب اللغوي والثقايف– 
فهم نتاج ال�سعور بالدونية اأمام التفوق التقني لالآخر، وهم الذين يجهدون اأنف�سهم الإخفاء 
الذين تخلوا عن املوروث احل�ساري والثقايف »و مما ال  االآخر، وهم  النق�ص بعباءة  عقدة 
التاريخيرّة؛  واجلذور  االأ�سالة  من  مفرَّغة  جمتمعات  يف  طريقها  جتد  العوملة  اأنرّ  فيه  �سك 
الأنَّ املخزون الثقايف لهذه املجموعات �سحٌل، وال ميكنه ت�سخري الفكر العاملي مل�سلحته 

القومية، بالتفاعل ال�سحيح يف خمتربات وطنية �سليمة من ال�سوائب والت�سوي�ص.« )24( . 
التقنية  ال�سياقات  على  االجنليزية  باللغة  �سغفهم  يق�رصون  التغريب  دعاة  وليت 
اأذهانهم من  اأنا�ص  األفاظًا وم�سطلحات من  االأحيان  والعلمية، ولكننا ن�سمع يف كثري من 
العلم خواء ومن عموم الثقافة براء »اإذ عمد كثري من االأفراد وبع�ص املتحذلقني من املثقرّفني 
يف ال�سنوات االأخرية اإىل د�صرّ املفردات والرتاكيب االأجنبية يف عربيتهم دون حاجة ملحة 
هم يفعلون ذلك حتذلقا اأو اإعالنا عن فوقية م�سطنعة، اأو اإظهارا  اأو �رصورة علمية اأو فنيرّة. اإنرّ
م�سدرها،  ما  اأكرثهم  يدري  ال  عنا�رص،  من  تكنرّفوه  ما  تنورّع  وتنورّعها  الثقافة  �ساع  التِّ
يلوِّكونها  هم  اإنرّ م�سخا،  مي�سخونها  بل  نطقها؛  يجيدون  وال  الدقيقة،  معانيها  يدركون  وال 
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باأل�سنتهم، ويلوون اأعناقها، فتخرج من اأفواههم مغلوطة غري ذات َن�سب �سحيح بهذا االأ�سل 
االغرتاب  اأ�سباب  ملعرفة  نف�سي  ت�رصيح  اإىل  املتحذلقة  الفئة  هذه  حتتاج  اأال  ذاك«)25(،  اأو 
اللغوي والتم�سح باأذيال االآخرين؟ ملاذا ي�ستح�سنون تلعثمهم بلغة دخيلة، ويكرهون اإجادتهم 
للغتهم االأ�سيلة؟ وقد كتب الفرن�سي برينارد كا�سني، موؤ�س�ص حركة )اأتاك( امل�سادة للعوملة، 
يف جريدة )لوموند( الفرن�سية اأن »�سيطرة اللغة االجنليزية مو�سة، ولي�ست �رصورة«. . )26( 

وال يخفى اأن هذه الردة اللغوية متثل تيار التقليد االأعمى الذي ال يرى اإال من خالل عيون 
االآخر، وهو تيار بعيد عن التاأثر احل�ساري واإن ادعى ذلك »وخا�سة عندما ينظر اأفراد هذه 
املجتمعات اإىل الغرب باعتباره النموذج احل�ساري الناجح. واإن التخلرّف ال�سيكولوجي يعرب 
عن نف�سه لغويًا عرب تبنرّي لغة الطرف القوي املتغلب وحماولة تقليده«. )27( وال �سك اأن التبعية 
اللغوية توؤدي اإىل تبعية �سلوكية يف جتليات احلياة اليومية فيغدو دعاة التغريب والتبعية 
�سورة كاريكاتورية تثري ال�سخط اأو ال�سخرية اأو ال�سفقة، فل�سانهم يتعرث بني املح�سول اللغوي 
االأجنبي الهزيل واملخزون اللغوي القومي الوافر، ومنط معي�ستهم من حيث املاأكل وامللب�ص 
وامل�رصب يتاأرجح بني �سناعة االآخر وثقافة الفلكلور القومي، ويوؤدي هذا التعرث والتاأرجح 
اإىل انف�سام لغوي وثقايف »واأخطر ما يف هذا ال�سعور بالدونية هو التطاول على خ�سائ�ص 
واجلن�ص  والهمربغر  اجلينز  ثقافة  اال�ستهالك،  ثقافة  اإىل  واالنحياز  القومية  ال�سخ�سية 
املو�سيقى  االأمريكي،  التلفزيون  العاملية:  للثقافة  النمطي  التوحيد  �سمن  وذلك  الرخي�ص، 
 االأمريكية، الطعام االأمريكي، اللبا�ص االأمريكي، االأفالم االأمريكية، عامل )والت ديزين(  )28(«. 
وقبعات  كاليفورنيا  من  قم�سانًا  يرتدون  الذين  واالأوالد  والن�ساء  الرجال  تاملنا  فلو 
تك�سا�سية و )ك�سكيت( العبي البي�سبول و )قم�سان( حتمل عالمة اإحدى اجلامعات االأمريكية 
اأو برمودا من فلوريدا �سنح�سل على �سورة دقيقة عن خ�سوع الكرة االأر�سية لقواعد اللبا�ص 

االأمريكية)29( . 
وهوؤالء املتحذلقون ال يبادرون اإىل قطع �سلة الرحم اللغوية فح�سب، واإمنا ينزلقون 
اإن »كلرّ  اإذ  بالف�سل،  اللغة والفكر حمكوم عليها  الف�سل بني  الفكر، الأن حماولة  اإىل هاوية 
داخلية  نظرة  دون  من  اخلارج  من  قيا�سه  ميكن  �سيئًا  اللغة  اعتبار  اإىل  تهدف  حماولة 
بالفكر اإمنا تبوء بالف�سل، ولي�ست اللغة ر�سفًا من االألفاظ، وال جمعًا ملفردات دون وعي اأو 
انتباه. اللغة »ق�سايا« مفيدة دالة، والق�سية »حكم« ومتى قلنا »باحلكم« فقد قلنا بالربط 
الفكري«)30( . وماذا �سيقول هوؤالء اإذا �سمعوا اأن »هيئة االإذاعة الربيطانية قد رف�ست اإذاعة 
برنامج )�سارع ال�سم�سم( الذي اأنتجه االأمريكيون، الأنه براأيها �سيحمل اإىل اأطفال بريطانيا 

قيمًا غريبة عنهم...« )31( 
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الت�سدي  على  وقدرتها  اللغة  االأول: خ�سوبة  اأمرين،  وعوا  فقد  الأ�سالة  فريق  اأما 
للزحف اللغوي االأجنبي، وقد اأثبتت قدراتها يف كثري من املحطات التاريخية التي حاولت 
و�سائل عديدة  اخلارجية عرب  القوى  ولغات  االأم  اللغة  اأر�ص  على  امل�ستعمرين  لغات  فيها 
اأنها �ساحبة مناعة  اأن تكون بدياًل عن اللغة االأم، »ولقد دلت العربية خالل قرون طويلة 
حتميها من التاأثريات الغريبة عن خ�سائ�سها املوروثة، وذلك الإحكام »نظامها ومتانته، 
فلم ت�سمح للفظ الغريب اأن يدخل اخللل على نظامها، والف�ساد على قواعدها، ولذلك �سهرته 
وغريت معامله حني قبلته« ) 32( ، كما اأن خ�سوبتها وقدرتها على التجدد والتوليد ينبعان 
غريها  من  »تتميز  اإنها  اإذ  املواجهة  على  والقدرة  الدميومة  �سفة  يك�سبها  مما  ذاتها  من 
بالتجدد،  تتميز  لذلك  اإىل ميزان �رصيف، فهي نتيجة  ترد  لغة  الالتينية كونها  اللغات  من 
ا اللغات االأخرى فهي تركيبية ذلك الأن اللغات الهندية االأوربية هي  اإنها لغة ا�ستقاقية، اأمرّ
لغات ال تعتمد كثريا على اال�ستقاق، واإمنا تعتمد بالدرجة االأوىل على ظاهرة الرتكيب، اأي 
جماالت  يف  والتق�سري  العجز  من  اللغة  براءة  الثاين:  واالأمر  اأكرث«)33(.  اأو  كلمتني  تركيب 
العربية  الكتب  اأكرث  اللغة »وما  اللغة ال عن  اأهل  التق�سري ناجم عن  التطبيقية، الأن  العلوم 
اأوروبا كتاب  الطب عرفت  ففي  والتجربة.  البحث  ودربتها على  اأوربا وعلمتها  التي غزت 
القانون البن �سينا، وكتاب احلاوي الأبي بكر الرازي، ومفردات ابن البيطار يف االأدوية. ويف 
اأوروبا ر�سائل جابر بن حيان، ويف الريا�سيات عرفت كتاب اخلوارزمي،  الكيمياء عرفت 
االآفاق  الخرتاق  امل�ستاق  »نزهة  كتاب  عرفت  اجلغرافية  ويف  واملقابلة«  اجلرب  ح�ساب 
لل�رصيف االإدري�سي« )34( ، وما زلنا ن�سمع عن تاأثري احل�سارة العربية االإ�سالمية يف النه�سة 
االأوروبية من اأفواه االأوروبيني اأنف�سهم، ونقراأ يف بع�ص م�سنفاتهم التي تتحرى مو�سوعية 
البحث وال�سدق التاريخي عن النب�ص احل�ساري العربي يف قلب احل�سارة الغربية، يف حني 
ن�سمع من اأفواه عربية ونقراأ اأوراقا عربية �سفراء عن التخلف واجلهل العربيني، وكاأن �سدى 

بل �سديد نظرية العرق لدى )هيبولت تني( ميالأ اأ�سماعهم ويلوث وجدانهم. 
وكما يقول د. حميي الدين �سابر، فان اللغة العربية اأ�سبحت »لقرون عدة يف التاريخ  
الو�سيط هي اللغة العاملية االأوىل لغة الفكر والعلم واالقت�ساد، وحررّر احلرف العربي ع�رصات 
اللغات غري املكتوبة واأدخلها عامل التدوين، وتعاي�ست الثقافة العربية االإ�سالمية مع ثقافات 
ال�سعوب التي ارتبطت معها بالعقيدة، ومل حتاول طم�سها اأو ا�ستالبها، ولكنها تعاملت معها 
اأخذاً وعطاء فاأغنتها، واغتنت بها وقبلت دون حتيرّز وال متييز من ا�ستطاع اأن ي�سيف اإىل 

قدرتها، بل اإنها كرمت ذلك و�سجعت عليه« )35( . 
اإن العالقة بني قوة اللغة وقوة اأبنائها عالقة جدلية، فحينما كانت االأمة العربية تقود 
موكب النفوذ ال�سيا�سي الذي هز عرو�ص امرباطوريات عديدة، وكانت علومها منارة تهتدي 
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بها ال�سعوب االأخرى، وكان فكرها نربا�سا ي�سيء عقول االآخرين، كانت اللغة العربية تعتلي 
القرار  اأ�سقط  حينما  ولكن  اأبنائها،  غري  تعلمها  على  ويقبل  اأبناوؤها،  بها  فيفاخر  عر�سها، 
ال�سيا�سي من اأيدي العرب واأ�سبحوا ال ميلكون اإال الدوران يف فلك االآخرين ، اأ�سبحت اللغة 
عبئا على اأبنائها، وهدفا �سائغا لطغيان اللغات االأخرى وبخا�سة االجنليزية، ومن املفيد 
ماجت  وكلما  بالزاد،  اإمدادها  على  اأهلها  »كلرّما حَر�ص  ب�رص:  كمال  قاله  ما  ن�ستح�رص  اأن 
البيئة املعيرّنة بالن�ساط العلمي والثقايف، نه�ست اللغة، ا�ستجابت لهذا الن�ساط، واأخذت يف 
درّ هوؤالء واأولئك  ا�ستغالل طاقتها، وتنمية ثروتها، وتعميق جوانبها. ومن ثمَّ ت�ستطيع اأن مُتِ
التفكري  َجُمد  وكلما  وفنونهم،  علومهم  عن  للتعبري  الالزمة  اللغوية  الو�سائل  من  بِطْلَبتهم 
العلمي، وتخلرّف الن�ساط الثقايف، ظلرّت اللغة يف موقعها جامدة، وال تبدي حراكًا وال تقدِّم 
ها بذلك قد فقدت عوامل النمو، وُحرمت من عنا�رص الن�سج الفني« )36( وال يعقل  زاداً؛ الأنرّ
اأن نك�رص مراآة الأن ال�سور التي تعك�سها م�سوهة اأو قبيحة ونهرع اإىل مرايا االآخرين جلمال 
هرعنا  اإذا  اأما  لغتنا،  عقوقنا  من  والقبح  تق�سرينا  من  الت�سويه  الأن  �سور،  من  تعك�سه  ما 
اإىل مرايا االآخرين فلن نرى �سورتنا بل �سرنى م�سخا م�سوها الن لغة االآخرين ال تعك�ص 
�سخ�سية االأنا. فاللغة »منزل الكائن الب�رصي، ومراآة فكره، يلجاأ اإليها لتاأكيد وجوده، وينطلق 
بها لتحقيق رغباته، ولكنرّ املنازل تغنى ب�سكانها، واملرايا ت�سفو وجتمل بالعيون الناظرة 
اإليها، والوجوه امل�سورة عليها، فاإذا هاجر ال�سكان، اأو ماتوا، خلت املنازل، وافتقر غناها، 

فهم روحها التي بها حتيا« )37( . 
الفناء ال تكمن يف مكونات  اأو  الهزمية  اإن عوامل  اإذ  اأهلها،  انت�رص  اإذا  لغة  وال تهزم 
اللغة، وقد يحدث تطور داليل حلزمة من االألفاظ وقد متوت بع�ص االألفاظ الأ�سباب اجتماعية 
وحتيا األفاظ اأخرى تقت�سيها م�ستجدات فكرية اأو اجتماعية، اأما اأن تعطل لغة ما وت�سلب من 
مقوماتها ب�سبب العامل الزمني وما يرافقه من تقدم علمي وتقني فهذا اأمر ال ين�سجم مع 
حقيقة التطور الن »اللغة ال حتيا وال متوت بنف�سها، واإمنا يلحقها هذا الوجه اأو ذاك بح�سب 
العلمي  بالن�ساط  غنية  فاعلة  الظروف  كانت  فاإن  بها،  حتيط  التي  واملالب�سات  الظروف 
والثقايف والفكري، كان للغة ا�ستجابتها الفورية ورد فعلها القوي تعبرياً عن هذه الظروف 
واأمارة ما ميوج به املجتمع من األوان الن�ساط االإن�ساين، واإن حرمت اللغة من هذا التفاعل 
ظلت على حالها وقدمت للجاهلني فر�سة و�سمها بالتخلف واجلمود، يف حني اأن قومها هم 
اجلامدون املتخلفون«. )38( واإذا كان الواقفون يف االجتاه املعاك�ص للتيار اللغوي القومي ال 
يح�سنون اال�ستماع اإىل �سهادة االأنا واإىل �سوت الثقافة القومية ظنا منهم اأن االأنا ال ي�سدر 
منها اإال التع�سب فلي�ستمعوا اإىل )جوزيف فندري�ص( بقوله: )اإننا ال نعلم اإطالقًا لغة ق�رصت 
العاجزين  اأولئك املوؤلفني  اإىل  التعبري عنها، فال نن�ست  اإن�سان عنده فكرة يريد  عن خدمة 
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لون لغاتهم م�سوؤولية النق�ص الذي يف موؤلفاتهم الأنهم هم امل�سوؤولون، على وجه  الذين يحمرّ
العموم عن هذا النق�ص( )39( . 

اإن واقع اللغة ي�سطبغ بتجليات ال�رصاع بني االأنا واالآخر فحينما ي�سعف االإح�سا�ص 
اإذ ال ميكن اجلمع بني التنازل  اإىل اللغة،  اأمام حتديات االآخر، فان ال�سعف يت�رصب  باالأنا 
عن الهوية اللغوية واحرتام الذات، ولهذا فاإن العامل احلا�سم، بل العامل الوحيد يف حتديد 
باأبنائها.  وحتميًا  م�سرييًا  ارتباطًا  مرتبطة  العربية  »فاللغة  اللغة  هو  القومي  االنتماء 
واملعارف،  بالعلوم  العامل  العربية  اللغة  اأغنت  الذهبية،  العرب يف ع�سورهم  كان  فعندما 
واأثبتت قدرتها على االنت�سار والتو�سع واال�ستيعاب والتوا�سل الفكري االإن�ساين. ولكنرّ الفرد 
العربيرّ يعي�ص اليوم اأزمة هروب من الذات، وينغم�ص يف حالة تغريب عن اأ�سالته ووجوده، 
مواكبة  عن  والق�سور  بالعجز  اللغة  وو�سمت  اللغوي،  الواقع  على  �سلبًا  االأزمة  فانعك�ست 

التطور العلميرّ واحل�ساري«. )40( 
ولو تاأملنا �سفحة م�رصقة من اأ�سفار اأجماد العرب امل�سلمني يف اأندل�ص االأم�ص، لتج�سدت 
ال�سيا�سة  زمام  ميلكون  العرب  كان  فحينما  واأبنائها،  اللغة  بني  الع�سوية  العالقة  لدينا 
والتطبيقية،  االإن�سانية  العلوم  اأ�سكال  ينتج  العربي  العقل  كان  وحينما  االأمم،  لهم  انقادت 
كانت حوا�رص االأندل�ص منهاًل ثقافيًا يتوارد عليه االأوروبيون، وقد كتب اأحد اأ�ساقفة قرطبة 
يقول: »كثريون من اأبناء ديني يقروؤون اأ�سعار العرب واأ�ساطريهم، ويدر�سون ما كتبه علماء 
الدين وفال�سفة امل�سلمني، ال ليخرجوا عن دينهم، واإمنا ليتعلموا كيف يكتبون اللغة العربية 
يًا عاديًا يقراأ الن�سو�ص املقد�سة باللغة  م�ستخدمني االأ�ساليب البالغية. اأين جند اليوم م�سيحرّ
الالتينية؟ اإن كلرّ ال�سباب النابه من�رصف االآن اإىل تعلم اللغة واالأدب العربيني، فهم يقروؤون 
ويدر�سون بحما�سة بالغة الكترّب العربية، ويدفعون اأموالهم يف اقتناء املكتبات ويتحدرّثون 
الكتب  عن  اأحد  حدَّثهم  واإذا  واالهتمام.  بالدرا�سة  جدير  العربي  االأدب  باأن  مكان  كل  يف 
امل�سيحية اأجابوه بال اكرتاث: )باأنرّ هذه الكتب تافهة ال ت�ستحق اهتمامهم( . يا للهول! لقد 
ن�سي امل�سيحيون حتى لغتهم، ولن جتد بني االألف منهم واحداً ي�ستطيع كتابة خطاب باللغة 
الالتينية، بينما جتد بينهم عدداً كبرياً ال يح�سى يتكلرّم العربية بطالقة ويقر�ص ال�سعر اأح�سن 

من العرب اأنف�سهم« )41( . 
اأثنى بع�ص املفكرين  اللغة العربية من منظور االآخر ففيها مفارقة، فقد  اأما معاينة 
الغربيني على اللغة العربية وخلعوا عليها اأو�سافا، يف حني بخل بع�ص اأ�سحابها عن و�سفها 
كما و�سفها االآخرون. وال ريب اأن الدر�ص املو�سوعي للغة العربية قادهم اإىل الثناء عليها، 
فقد ابدوا اإعجابهم بظاهرة الفروق اللغوية الدقيقة )الرتادف( كما يف قول نولدكه: »اإنه ال بد 
من اأن يزداد تعجب املرء من وفرة مفردات العربية، عندما يعرف اأن عالقات املعي�سة لدى 
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العرب ب�سيطة جدا. وبلدهم ذو �سكل واحد، ولكنهم داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق 
يف املعنى بكلمة خا�سة )42( ، ونوه جورج �سارنوت اإىل اأثر القران الكرمي على اللغة العربية 
بقوله: »ولغة القراآن على اعتبار اأنها لغة العرب كانت بهذا التجديد كاملة«، »وهكذا ي�ساعد 

القراآن على رفع اللغة العربية اإىل مقام املثل االأعلى يف التعبري عن املقا�سد« )43( . 
اأغرب  العربية بقوله: »من  للغة  اإعجابه باالنت�سار اجلغرايف  اأرن�ست رينان عن  وعرب 
ما وقع يف تاريخ الب�رص، و�سعب حل �رصه، انت�سار اللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة غري 
معروفة بادئ بدء، فبداأت فجاأة يف غاية الكمال، �سل�سة اأي �سال�سة، غنية اأي غنى، كاملة 
بحيث مل يدخل عليها اإىل يومنا هذا اأي تعديل مهم، فلي�ص لها طفولة وال �سيخوخة، ظهرت 
اإىل  القومية وت�سل  اللغة  تلك  تنبت  اأن  املده�سات  اأغرب  تامة م�ستحكمة، من  اأمرها  الأول 
بكرثة  اأخواتها  فاقت  التي  اللغة  تلك  الرحل،  من  ة  اأمرّ عند  ال�سحارى  و�سط  الكمال  درجة 
مفرداتها ودقة معانيها، وح�سن نظام مبانيها، وكانت هذه اللغة جمهولة عند االأمم، ومن 
اإنه  حتى  يذكر،  تغيري  اأي  تتغري  مل  اأنها  درجة  اإىل  الكمال  حلل  يف  لنا  ظهرت  علمت  يوم 
اإال  �ساأنها  من  نعلم  نكاد  وال  �سيخوخة،  وال  ال طفولة  اأطوار حياتها  كل  لها يف  يعرف  مل 
فتوحاتها وانت�ساراتها التي ال تبارى...« )44( وعن هذا املو�سوع يقول الدكتور �رصباطوف 
)اأكرب امل�ست�رصقني الرو�ص(: »ولقد اأظهرت اللغة العربية قوتها يف القرون املا�سية، وت�ستطيع 
هذه اللغة اليوم بف�سل ثراء اأ�سلها التاريخي، وملا اكت�سبته من الظواهر اجلديدة مثل كرثة 
امل�سطلحات العلمية والفنية اجلديدة اأن ت�ساير التطور يف جميع مراحله وجماالته« )45( . 

ويتمثل الطرف الثاين للمفارقة يف منظور االآخر للغة العربية بجملة من االآراء التي 
حولت مزايا اللغة اإىل عيوب، فقد زعم »ت�سوبي« اأن عجز اللغة ناجم عن نظامها النحوي 
وخا�سية الرتادف يف قوله: »اإنرّ اللغة العربية غري قادرة على ا�ستيعاب االأفكار املجررّدة، 
ال�سارمة  للطبيعة  نظرا  ذلك،  للتعبري عن  اللغة  ا�ستخدام  ال�سعب  فمن  ذلك  فعلت  واإن هي 
للنحو العربي. فوجود مئات املرتادفات، وم�ستويني لغويني، والغمو�ص، يوؤدِّي اإىل احلدرّ من 
التعبري وال�سيرّاغة« )46( و�سكك »الفني«  الفكرية يف عمليه  اللغوية، ثم  الليونة  اأو  املرونة 
عى »باتاي Patai« اأنرّ العربيرّة  بقدرة اللغة على التفكري املنطقي ب�سبب نظامها ال�رصيف وادَّ

تفتقر اإىل نظام تف�سيلي للزمن يف الفعل العربي مغاير للزمن يف اللغات االأوربية )47( . 

جتليات العوملة يف اللغة العربية:

1. تعليم اللغة االجنليزية لألطفال العرب مزامحة للعربية:

ما زال مو�سوع تدري�ص اللغة االجنليزية للمرحلة االأ�سا�سية، وبخا�سة لل�سف االأول 
القومية، ففريق يوؤيد وال يرى �رصراً يف  ي�سكل �سجاال بني الرتبويني واملهتمني بالثقافة 
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ًا بالبناء الثقايف واللغوي، وفريق يعار�ص  ذلك على التح�سيل اللغوي القومي للطفل وال م�سرّ
م�سعاًل �سوءاً احمر وحمذراً من العواقب على التح�سيل اللغوي والبناء الثقايف للطفل. 

اإن جهاز النطق لدى الطفل الذي يتمثل بالقناة ال�سوتية املمتدة من الرئتني فالق�سبة 
الهوائية اإىل ال�سفتني ينمو وين�سج تدريجيا كما هي حال االأع�ساء االأخرى يف اجل�سم، ويبداأ 
منو اأع�ساء النطق من ال�سفتني اأوال ثم ينتقل اإىل االأع�ساء املجاورة تدريجيا، وهذا ما يف�رص 
نطق الطفل لكلمتي )بابا وماما( يف باكورة كالمه؛ الأن �سوتي الباء وامليم �سفويان، وهذا 
املثال  �سبيل  على  املرحلة  هذه  يف  عمي(  اأو  )خايل  نطق  عن  الطفل  عجز  كذلك  يعلل  ما 
الن �سوت اخلاء طبقي و�سوت العني حلقي والطبق واحللق من اأع�ساء النطق التي يتاأخر 
ن�سوجها، كما اأن البناء الف�سيولوجي جلهاز النطق، يقدم تف�سرياً لعيوب النطق لدى الطفل 
الراء  اأو ثاء )�ستي: تتي( و�سوت  ال�سني تاء  يف بدايات كالمه، فن�سمع من االأطفال �سوت 
الما )راح: الح( وغريها من االأ�سوات و�سبب هذا القلب ملثل هذه االأ�سوات يعود اإىل متاثل 

خمرجها اأو تقاربه، وال يخفى اأن االأ�سوات املتماثلة خمرجيا ي�سعب نطقها. 
حقيقة  على  الوقوف  واإمنا  الطفل  لدى  النطق  اآلية  ب�سط  اإىل  تقدم  مما  نهدف  وال 
ف�سيولوجية، وهي اأن ن�سوج جهاز النطق لدى الطفل يف مرحلة التعليم االأ�سا�سية، وبخا�سة 
ال�سف االأول يكون ن�سوجًا غ�سًا يقت�سي يقظة من املعلمني الذين ي�رصعون يف تعليم الطفل 
نطق اأ�سوات اللغة االأم نطقًا ف�سيحًا خاليًا من �سوائب اللهجات املحلية، اإذ اإن نطق كثري من 
االأ�سوات يتاأثر باللهجة العامية، وبخا�سة اأ�سوات القاف واجليم وال�ساد وغريها فتنطق 
ظرب(  )�رصب:  ظاء  وال�ساد   ، اأحرا�ص(  )اأحراج:  �سينا  واجليم   ، غادر(  )قادر:  غينا  القاف 
واملهمو�ص  املجهور مهم�سًا  ال�سوت  فينطق  ال�سوتية  املالمح  توؤثر على  اللهجات  اأن  كما 
راً واملفخم مرققًا واملرقق مفخمًا، وعلى الن�سيج املقطعي للكلمة، وبخا�سة الكلمات  جمهرّ
يت( يف اللفظ الف�سيح تتكون من مقطع واحد وهو  التي ت�ستمل على حركة مزدوجة، فكلمة )ِبِِِِ
مقطع مزدوج االإغالق )�ص ح �ص �ص( ، ولكنها يف اللفظ العامي تتكون من مقطع طويل 

مغلق )�ص ح ح �ص( . 
الف�سيحة فكيف، يكون تاأثري  اللغة  العامية توؤثر �سلبيًا على تعلم  اللهجة  واإذا كانت 
ل  االأقل؟  على  االأوىل  الدرا�سية  �سنته  يف  للطفل  العربية  اللغة  تعلم  على  االجنليزية  اللغة 
اإذا تاأملنا  اأن تاأثريها ال�سلبي يتمثل بت�سويه املح�سول اللغوي القومي للطفل  �سك 

املعطيات الآتية: 
االأبجدي االإجنليزي  النظام  العربي عن  الهجائي )االبتثي(   النظام  اختالف  اأول:  ◄
من حيث نطق احلروف ونوعها، فالطفل يتعلم نطق احلروف العربية على النحو االآتي: ت 
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 c اأ�ص/ اأو s /تي  t :تاء/ �ص �سني... الخ  ويتعلم نطق احلروف االجنليزية على النحو االآتي
�سي.... الخ واختالف نطق حروف اللغتني يوؤدي اإىل اخللط وازدواجية التهجي لدى الطفل، 
اأما اختالف نظام اللغتني من حيث نوع احلروف، فان لكل لغة خ�سو�سية يف نوع حروفها، 
اللغة االإجنليزية كالعني واحلاء وال�ساد وال�ساد والطاء  العربية حروف ال توجد يف  ففي 
والظاء، وما يقابل هذه احلروف يف اللغة االجنليزية ال يتفق مع النطق ال�سحيح حلروف 
اللغة العربية، وهذا االختالف يوؤدي اإىل اأن ي�ستبدل الطفل باحلروف العربية احلروف التي 
تقابلها يف اللغة االجنليزية. كما اأن حرف )v( االجنليزي ال يوجد يف اللغة العربية ويقابله 
�سوت الفاء وهما �سوتان خمتلفان من حيث املالمح ال�سوتية كما �سنبني فيما بعد. كما 
اأن �سوت )ch( لي�ص موجودا يف اللغة الف�سيحة ولكنه موجود يف اللهجة العامية ويتخذ هذا 

 . )future( ال�سوت يف اللغة االجنليزية رمزا كتابيا اآخر كما يف كلمة
رمز  له  العربية  اللغة  يف  حرف  فكل  للغتني،  االإمالئي  النظام  اختالف  ثانيا:  ◄
كتابي خا�ص، فال ي�سرتك حرفان )�سوتان( برمز واحد، اأما يف اللغة االجنليزية فاإن بع�ص 
اللغة االجنليزية  الدال وال�ساد يف  احلروف )االأ�سوات( ت�سرتك برمز كتابي واحد، ف�سوتا 
الرمز  ، وال يرتتب على متاثل   )does( و   )do( )d( وذلك يف  يرمز لهما برمز كتابي واحد 
الكتابي لل�سوتني )الدال وال�ساد(  اختالف يف املعنى، اأما يف اللغة العربية فاإن للدال رمزاً 
كتابيًا، وكذلك لل�ساد الأنه يرتتب على اختالف الرمز الكتابي اختالف املعنى، نحو: )دار، 
�سار( ، وال يخفى اأن اختالف النظام االإمالئي للغتني يوؤثر على املهارة االإمالئية للطفل. 
ويف اللغة االجنليزية حروف تكتب وال تنطق مما يحدث لب�سا لدى الطفل، وميكن ر�سد هذه 

الظاهرة الكتابية يف اللغة الجنليزية على النحو الآتي: 
حروف تكتب وال تنطق يف بداية الكلمة، فاحلرف )k( يف كلمة )know( ♦ )يعرف(  ال 
يلفظ، وتزداد هذه الظاهرة �سعوبة حينما ينطق بعد �سوت علة نحو )keep( ، ومن املعلوم 
اأنه ال عالقة يف اللغة العربية بني اأ�سوات العلة والنظام االإمالئي اأو النطقي، كما اأن مهارة 
  )when( النطق والكتابة تزداد �سعوبة حينما ال يلفظ احلرف الثاين يف بداية الكلمة نحو

)متى( . 
ال   ♦ )h و   g( فاحلرفان   )bought( نحو  الكلمة  و�سط  يف  تنطق  وال  تكتب  حروف 

يلفظان. 
حروف تكتب وال تنطق يف نهاية الكلمة نحو )through( )خالل(  فاحلرفان )g ♦ و 
 )date( يف كلمة )e( ال يلفظان، وقد يكون املكتوب غري املنطوق حرفًا واحداً نحو حرف )h
)تاريخ( وقد يكون املكتوب غري املنطوق قبل االأخري نحو )talk( )يتحدث( وقد ن�سمع راأيا 
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اللغة  االإمالئية يف  الظاهرة  هذه  بوجود  االجنليزي وحمتجا  االإمالئي  النظام  عن  مدافعا 
العربية، ولكنها ظاهرة حمدودة توؤدي وظائف نحوية وداللية و�سوتية، فالفتحة الطويلة 
)التي ت�سمى يف الرتاث اللغوي األفا( تكتب بعد ال�سمة الطويلة )التي ت�سمى يف الرتاث اللغوي 
واوا( للتفريق بني الواو االأ�سلية، والواو التي تدل على اجلمع، اأما الالم ال�سم�سية التي تكتب 
وال تنطق، فقد تكفل علم اأ�سوات العربية بتعليل عدم نطقها وفق قوانني املماثلة ال�سوتية 
التي تقوم على تاأثري ال�سوت القوي على ال�سوت ال�سعيف ومن املعلوم اأن جميع احلروف 
الالم  على  للتاأثري  توؤهلها  قوة  مبالمح  تتمتع  اأ�سوات  هي  ال�سم�سية  الالم  بعد  تقع  التي 

ال�سم�سية فتقلبها اإىل مثيل لها. 
وكيف ميكن للطفل اأن يكتب حرفًا يف اللغة االإجنليزية، ويطلب منه اأن ينطقه �سوتًا 
خمالفًا لنطقه الهجائي؟ فاحلرف )a( ينطق )o( يف كلمة )talk( خالفا ملا يقت�سيه النظام 
لنطقهما  خمالفًا  واحداً  �سوتًا  ينطقهما  اأن  منه  ويطلب  حرفني،  الطفل  ويكتب  الهجائي، 

 . )I( ينطقان �سوتا قريبا من )e a( فاحلرفان ، )خبز( )bread) الهجائي كما يف كلمة
ويف اللغة العربية يعرب احلرف الواحد عن �سوت واحد اأما يف اللغة االجنليزية فاالأمر 
خمتلف، فاحلرفان )t و h( معا يعربان عن �سوت واحد، قد يكون ذاال )them( ، وقد يكون ثاء 
)three( ، وال يوجد يف اللغة العربية حرف يعرب عن �سوتني خمتلفني، وال ندري اأية و�سيلة 

ميكن اأن تعلم الطفل متى ينطق هذين احلرفني ذااًل ومتى ينطقهما ثاء؟ وكيف ميكن جتنب 
انعكا�ص هذه االزدواجية النطقية يف اللغة االإجنليزية على نطق الطفل للغة العربية، فينطق 
الذال ثاء اأو العك�ص؟ والالفت اأن احلرفني اللذين يعربان عن �سوت واحد يف اللغة االإجنليزية 
قد يتحوالن اإىل حرف اآخر للتعبري عن ال�سوت نف�سه، فاحلرفان )ph( يلفظان فاء يف كلمة 
)fat( )�سمني( ،  اإىل رمزه االأ�سلي يف كلمة  )elephant( )فيل( ، ولكن �سوت الفاء يتحول 

والفرق بني ال�سوتني يكمن يف ت�سديد ال�سوت اأو تخفيفه، ومن املعلوم اأن �سوت الفاء يف 
اللغة العربية له نطق واحد. 

اختالف النظام املقطعي للغتني، ففي اللغة العربية يخ�سع الن�سيج املقطعي  ثالثا:  ◄
املقطع  يبداأ  اأن  العربي  املقطعي  النظام  يجيز  ال  اإذ  وال�سوابط،  القواعد  من  جلملة  للكلمة 
ب�سامتني متتاليني وهو ما يعرف بالعنقود ال�سوتي، اأما يف اللغة االإجنليزية فيبداأ املقطع 
التي تبداأ بثالثة �سوامت،   )school( اأو بثالثة �سوامت متتالية نحو:  ب�سامتني متتاليني 
وكذلك ال يجيز النظام املقطعي العربي اأن ينتهي املقطع العربي باأكرث من �سامتني متتاليني 
اإال يف نوعني من املقاطع، هما: املقطع املزدوج االإغالق )�ص ح �ص �ص(، واملقطع بالغ 
الطول مزدوج االإغالق )�ص ح ح �ص �ص( واأمام هذا التباين يف النظام املقطعي للغتني 
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فاإن انتقال الطفل اأثناء تعلم اللغة العربية من م�ستوى تعلم االأ�سوات املفردة اإىل م�ستوى 
تعلم املقاطع معر�ص للتداخل واالزدواجية. 

العربية  فالفاء �سوت مهمو�ص يف  اللغتني،  ال�سوتية يف  اختالف املالمح  رابعا: ◄ 
ال�ساد  يقابله  ال�سني مرقق  العربية �سوت  االإجنليزية، ويف  اللغة  )v( �سوت جمهور يف  و 

املفخم الذي تخلو منه االجنليزية. 
خام�سا: ◄ اختالف نظام النرب يف اللغتني، اإذ ال يوؤدي النرب اإىل تغري املعنى يف اللغة 
العربية ب�سكل عام، اأما النرب يف اللغة االإجنليزية فيوؤدي اإىل تغريات داللية، ويحول الكلمة 
من فعل اإىل ا�سم فكلمة )increase( فعل اإذا وقع النرب على املقطع االأخري وا�سم اإذا وقع النرب 

على املقطع االأول. 
اإىل »اأن ثمة ظاهـرًة ت�سمى ظاهـرة: االعتماد  وقد خل�ص كثري من االأبحاث الرتبوية 
يف  يوؤثر  مما  االأجنبية،  واللغة  االأم  اللغة  بني   )Interdependence( املتبادل  التوافـق  اأو 
اإتقانهما معًا؛ فالطفل الذي يتلقى درو�سًا يف لغة ثانية )اأجنبية( ، قبل اأن يتقن لغته االأوىل 
لن يتقدم يف هذه اأو تلك... و اأنه كلما ازداد اأ�سا�ص اللغة االأم ر�سوخًا، وا�ستمرت يف تطورها، 

كلما ازدادت القدرة على اللغة الثانية« )48( . 
اإن اأ�سحاب القرار الرتبوي الذي يفر�ص تدري�ص اللغة االجنليزية يف ال�سفوف االأربعة 
االأوىل من املرحلة التعليمية االأ�سا�سية، يعيدون �سياغة اأهداف اال�ستعمار البائد يف الوطن 
و�سورية  م�رص  العربية  البالد  يف  لال�ستعمار  االأوىل  »باالأيام  يذكروننا  الأنهم  العربي، 
مل�رص،  العربية  الهوية  لطم�ص  متهيداً  التعليم  بنجلزة  االإجنليز  اأخذ  حني  العربي  واملغرب 
وقام الفرن�سيون بفرن�سة التعليم يف بالد ال�سام ويف بالد ال�سمال االإفريقي العربية لل�سبب 
نف�سه، وكان العذر الوحيد الظاهر هو جذب هذه البلدان اإىل اأح�سان التقدم والرقي، والفرق 
بني احلالني اأن الو�سع يف ع�رص العوملة يتم مببادرة تلقائية من العرب العاملني يف جمال 
الرتبية والتعليم، دون النظر لالآثار اخلطرية التي ي�سببها تعليم اللغة االأجنبية لل�سغار على 
انتماءاتهم الوطنية، فيكر�ص يف نفو�سهم الغ�سة التبعية لالأجنبي واال�ستخفاف بكل ما هو 

عربي« )49( . 
اأح�سن الدكتور احمد ال�سبيب و�سف حال االأمة العربية جتاه اللغة االأم، حينما  وقد 
قدم مكا�سفة �سمنها �رصاحة مطلقة، تقت�سي حما�سبة الذات، والوقوف على اأعرا�ص املر�ص 
املزمن الذي اأ�ساب العالقة بني اللغة واأهلها، اإذ يقول: »ملاذا ال ي�سعنا ما ي�سع �سعوب االأر�ص 
التي خطت خطوات حثيثة يف �سبيل التقدم با�ستخدام لغاتها القومية يف التعليم بكل مراحله، 
واإىل متى كتب علينا اأن نظل �سيوفًا ثقالء على فتات موائد هذه االأمم املتقدمة، مينحوننا 
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متى �ساوؤوا ويحرموننا متى �ساوؤوا، وتاأبى العوملة يف هذه احلالة اإىل اأن جتعل منا اأجراء 
االإبداع وامل�ساركة يف  اأما  اأو �سما�رصة الأ�سواقها«،  اأو م�ستهلكني لب�سائعها،  مل�رصوعاتها، 
التي اتبعناها منذ  اأمام الهيمنة احل�سارية فال يكون بالو�سائل  �سنع احل�سارة والوقوف 
بداأت عالقتنا بالغرب والقائمة على تقدي�ص اللغة االأجنبية، واإمنا يتم ذلك مب�رصوع نه�سوي 
يعمل على توطني التقنية يف البالد العربية، ولن يتم ذلك اإال من خالل االإ�سالح الرتبوي 

احلقيقي الذي يجعل العرب يتعلمون بلغتهم، ويفكرون بها ويبدعون من خاللها )50( . 

2. التعليم باللغة االجنليزية يف اجلامعات العربية:

ما زال تعريب العلوم يف اجلامعات العربية مطلبًا قوميًا، فبع�ص اجلامعات التي تدر�ص 
باللغة العربية متثل الوجه امل�رصق والواعد لالأفق القومي، وجامعات ما زالت تتح�سن خلف 
االأم. وما زال امل�رصوع  اللغة  للعلم هروبًا من  الوحيدة  اللغة  التي تعدها  اللغة االجنليزية 
القومي للتعريب يراوح مكانه اإىل حد يثري الريبة، على الرغم من ركام القرارات والتو�سيات 
واملنا�سدات، فاأ�سدروا يف �سنة 1970م مبنا�سبة انعقاد موؤمترهم الثالث يف مراك�ص تو�سية 
تثلج ال�سدور، جاء فيها »فاإن املوؤمتر ُيو�سي باأن تبادر جميع الدول العربية يف اأ�رصع وقت 
ممكن اإىل اتخاذ التدابري والو�سائل الكفيلة با�ستعمال اللغة العربية لغة تدري�ص يف جميع 
مراحل التعليم العام واملهني واجلامعي، مع العناية الكافية باللغات االأجنبية« )51( ومما 
اأن التو�سية مل تر النور، وبعد خم�ص �سنوات )1975م( اأطلقت اجلامعة العربية  يوؤ�سف له 
الثقافية وعرب موؤمترات عدة  العلم عام 2000(، وو�سعت موؤ�س�ساتها  لغة  )العربية  �سعار: 
اأكرث من خطة للو�سول اإىل ذلك الهدف، وها نحن اأوالء قد جتاوزنا عام الهدف فماذا كانت 

املح�سلة؟ )52( . 
مايو  يف  الرابع  موؤمترهم  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  راأي  كان  �سنوات  �سبع  وبعد 
قرار  من  والبد  العربية  االأقطار  من  كثريا  تاأخر  قد  اجلامعي  التعليم  تعريب  »اأن  1982م 
التو�سيات  م�سري  اأ�سبح  لقد  والق�سور«.  الرتدد  عوامل  تتجاوز  حازمة  وخطوة  �سيا�سي 
والقرارات املتعلقة بالتعريب كحال القرارات والتو�سيات ال�سيا�سية، يعلوها غبار االإهمال 

ويغتالها العجز وال�سمت. 
العلوم  يف  قيمة  م�سنفات  العرب  واالأطباء  العلماء  اأجنز  فقد  تقدم  مما  الرغم  وعلى 
م�سطفى  لالأمري  الزراعية  االألفاظ  معجم  نحو  بع�سها  اإىل  ن�سري  العربية  باللغة  التطبيقية 
م�سطلحات  ومعجم  التون�سي،  عمر  ملحمد  الطبية  االألفاظ  يف  الذهبية  وال�سذور  ال�سهابي، 
والنبات  الزراعة  وكتب  البقلي،  ملحمد  اجلراحة  وكتب  اخلوري،  ملي�سيل  االأ�سنان  تعوي�ص 
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واجليولوجيا والكيمياء ملحمد ندا، وكتاب علم اجلراثيم للدكتور اأحمد حمدي اخلياط، وعلم 
الطبيعة جلميل اخلاين، واالأمرا�ص الباطنية حل�سني �سبح، وعلم ت�سخي�ص العقاقري للدكتور 

زهري البابا )53( . 
عاجزة  اأ�سوات  وهي  تتعاىل،  التعريب  لتاأخر  والت�سويغ  التعليل  اأ�سوات  زالت  وما 
تلك  ينجم عن  اجلامعي، وال  التعليم  لتعريب  لو�سع خطة منهجية  اإ�سهام  اأدنى  تقدمي  عن 
اإال مزيد من االإحباط والذوبان يف ثقافة االآخر »فالق�سية املثارة حول تعريب  االأ�سوات 
اأوروبا قبل ثالثة قرون ب�سورة  التعليم اجلامعي والبحوث العلمية اليوم كانت مثارة يف 
عك�سية، فقد كانت كتب الطب العربية هي التي تدر�ص يف اجلامعات االأوروبية، وكان هناك 
اأنه ال ميكن درا�سة العلوم والريا�سيات والفلك والطب اإال  من العلماء االأوروبيني من يرى 
العربية يف غرناطة  اجلامعات  ذلك يف  يطلبون  العلوم، وكانوا  لغة  الأنها  العربية،  باللغة 
الذين  العلم يف اخلارج، وهم  الذين يطلبون  العرب  اإىل  بالن�سبة  اليوم  وقرطبة كما يحدث 
يرون ا�ستحالة درا�سة العلوم باللغة العربية، الأنهم تعلموا يف بالد اأخرى، ولقنوا ما لقنوا 
بلغة اأجنبية )54( ، كما اأن مثقفي اأوروبا كانوا ي�سارعون اإىل تعلمها ويتباهون با�ستعمالها، 

وتف�سيلها على الالتينية واللغات املحلية« )55( . 
اأن هوؤالء الرواد قد انطلقوا يف موؤلفاتهم ول�سان حالهم يقول: »ال �سبيل  وال �سك يف 
نا اأن يعررّب العلم  لقيام حركة علمية حقيقية يف بلد اإال اإن اعتمدت على اللغة الوطنية، وبودرّ
والتكنولوجيا يف الدر�ص واملحا�رصة يف قاعة البحث واملعمل يف امل�سنع واملزرعة«، )56( 
ورمبا لهذا ال�سبب اأو�ست منظمة ال�سحة العاملية بتدري�ص الطب وعلومه باللغة االأم، كما 
نبهت منظمة اليون�سكو يف اإحدى تو�سياتها اإىل اأن العالقة بني لغة التعليم واللغة االأم هي 
عالقة رئي�سة تتحدد يف عالقة الفهم واال�ستيعاب. فوا�سح اأن املنظمتني العامليتني تدركان 
اأي�سًا  اأنهما تدركان  اأداة فكر كذلك. ووا�سح  اأداة للكالم فح�سب، واإمنا هي  اأن اللغة لي�ست 
اأن اأف�سل لغة يفكر بها االإن�سان، وبخا�سة اإذا كان طالبًا، هي لغته االأم، ومن هناك خرجت 

تو�سية كل منهما باأن تكون لغة التعليم يف بلد ما هي لغته االأم )57( . 
اآذان امل�سككني بقدرة اللغة العربية على النهو�ص باأعباء التعليم  اأن نهم�ص يف  بقي 
اجلامعي، وبخا�سة يف ميدان العلوم التطبيقية اأن احلا�سوب »�سيغ بعقلية كانت تتقن اللغة 
العربية واإذا ما ربطناه بالقاعدة العلمية؛ الأن االأخرية ترتكز على مفاهيم عربية ريا�سية 
اإال لغة االأرقام العربية، وهذا باالعتماد  اإذ ال يفهم  ابتكرها العرب منذ قرون، فاحلا�سوب 
ه لوال وجود املدر�سة العربية ملا وجد  على منوذج جربي حم�ص، وهذا يعني بكل ب�ساطة اأنرّ

احلا�سوب الرقمي اأو على االأقل بال�سفة التي هو عليها االآن« )58( . 



381

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

3. دور وسائل اإلعالم يف العوملة اللغوية:

ثمة مفارقة موؤملة ينبغي االإ�سارة اإليها، وهي اأن و�سائل االإعالم الغربية حتر�ص على 
اأما و�سائل االإعالم  الهوية اللغوية وت�سعى جاهدة اإىل ت�سويقها خارج حدودها االإقليمية، 
االإعالنات  من  حت�سدها  التي  املالية  االأرباح  �سقف  رفع  يف  اأهدافها  فتنح�رص  العربية 
التجارية مهما كان م�سدرها ولغتها ويف بع�ص االأحيان تكون على ح�ساب ال�سلع الوطنية 
»فثقافة االإعالن التي تروج لثقافة اال�ستهالك قد �سدرت ب�سكل اأو باآخر من حالة االنبهار 
النا�ص  اإذ �سار  نف�سه،  للمنتج  ترمز  ال�سلعة  املنتجة وثقافتها. وغدت  ال�سديد باملجتمعات 
اأموراً لي�ست مما يتعلق بغر�ص ا�ستعمالها ب�سكل مبا�رص، وتولد  يقبلون عليها؛ الأنها تعني 
وتقم�ص  املت�سلط  مع  التماهي  نزعة  وتغذية  بالذات  التربم  اأ�سكال  من  �سكل  لذلك  نتيجة 
�سلوكه واال�ستغراق يف عامله من خالل املزيج من ال�سور والعبارات التي تتوجه اإىل اإيقاظ 
�سهوات امل�ستهلك، وحتريك رغباته يف االمتالك. وهي بذلك ال تعدم و�سيلة ن�رص اإعالناتها 

حيث االإنرتنت وال�سبكات العنكبوتية وغريها« )59( . 
اأحيان كثرية حفظ  االإعالنات ويف  الل�سان »فمتابعة  االأمر مق�سور على غربة  وليت 
عباراتها وترديدها كاأغنيات يف بع�ص خلواتهم وجل�ساتهم. جعل خيال االإن�سان م�سكونًا 

ب�سور تلك ال�سلع على اأ�سكالها واأنواعها« )60( . 
اإن متابعة لغة بع�ص الف�سائيات العربية يف�سي اإىل االإحباط، فبع�ص املذيعني يخلط 
بني الف�سيحة والعامية، وكثري منهم ومن �سيوف براجمهم املوجهة �سيا�سيًا وتربويًا وفق 
ثقافة االآخر، ميزج العربية الركيكة باألفاظ وعبارات اإجنليزية فتظهر لغتهم م�سخًا لغويًا، 
لي�ص له اأبوة اأو ن�سب لغوي اأو هوية، ومما يبعث على اال�سمئزاز اأن بع�سهم ين�سى اأو يتنا�سى 

اللفظ العربي املقابل للفظ االجنليزي الذي يتباهى با�ستخدامه. 
ولعل اأخطر مظاهر العوملة ذات العالقة بو�سائل االإعالم هو »ا�ستغالل اللغة العربية 
تخفى  ال  التي  العربية  الف�سائيات  من  كثري  عرب  العربية  لالأمة  املعادية  ال�سيا�سة  لن�رص 
الر�سالة  تبليغ  يف  لالت�سال  قوية  ا�سرتاتيجية  اأدوات  فهي  ال�سيا�سية  ومراجعها  اأ�سماوؤها 
ال�سيا�سية اخلارجية االأمريكية، وتبلغ ميزانية هذه الن�ساطات املوجهة اإىل ال�رصق االأو�سط 

25% من جمموع امليزانية العامة لتمويل هذه الن�ساطات« )61( . 
»فال معنى للعوملة ما مل تتنب م�رصوعًا لتنمية احل�سارات والثقافات من خالل احلوار 
فيما بينها، من خالل و�سائل اإعالم معا�رص يجمع وال يفرق، يعمل على التوحيد وال يعمق 
االختالف، واإذا كانت هذه الو�سائل ت�سبع رغبة النا�ص يف اكت�ساف اآفاق جديدة يف العامل، 

فال يجوز اأن توؤدي اإىل اأن يفقد النا�ص ثقافاتهم وهويتهم.. اأي يفقدون اأنف�سهم« )62(. 
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نتائج وتوصيات:

اللغة العربية هوية تختزل ما�سي االأمة ح�ساريًا وجت�سد حا�رصها �سيا�سيًا.  1 .
ي�سكل تعريف العوملة حتديًا ايدولوجيًا و�سيا�سيًا.  2 .

ال تقف اللغة العربية وحيدة يف ميدان املواجهة مع اللغة االإجنليزية.  3 .
ينبغي اأن نلحق بركب ال�سعوب والدول التي اتخذت االإجراءات الوقائية والدفاعية  4 .

حلماية لغاتها. 
هنالك عالقة جدلية بني طغيان اللغة االإجنليزية والقرار ال�سيا�سي.  5 .

يقت�سي واقع اللغة العربية اإجراء م�ساحلة مع الذات للتخل�ص من االغرتاب اللغوي  6 .
والثقايف. 

ميثل تعليم اللغة االجنليزية لالأطفال البذرة االأوىل للعوملة اللغوية والثقافية.  7 .
تقت�سي امل�سلحة القومية العليا ا�ستبعاد اللغة االإجنليزية من مقررات ال�سفوف  8 .

االأربعة االأوىل من املرحلة االأ�سا�سية. 
توؤثر الثنائية اللغوية على اإجادة اللغة القومية لدى االأطفال.  9 .

ما زال امل�رصوع القومي للتعريب يف اجلامعات العربية يراوح مكانه اإىل حد يثري  10 .
الريبة على الرغم من ركام القرارات والتو�سيات واملنا�سدات. 
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